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31 996 Regels ten aanzien van zorg en dwang voor 
personen met een psychogeriatrische 
aandoening of een verstandelijke handicap (Wet 
zorg en dwang psychogeriatrische en 
verstandelijk gehandicapte cliënten) 

Nr. 65  AMENDEMENT VAN HET LID AGEMA 
Ontvangen 5 september 2013 

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

I

In artikel 10 wordt na het eerste lid een lid ingevoegd, luidende: 
1a. De zorgverlener kan onvrijwillige zorg als bedoeld in artikel 2, eerste 

lid, indien de cliënt alleenstaand is, uitsluitend verlenen indien is voldaan 
aan de voorwaarden als bedoeld in het eerste lid, onderdelen a tot en met 
e, en de cliënt is opgenomen met toepassing van artikel 16, eerste lid, 
artikel 19, eerste lid of artikel 24. 

II

In artikel 10, tweede lid, wordt «aan het eerste lid» vervangen door: aan 
het eerste lid of lid 1a. 

III

In artikel 10, derde lid, wordt «aan het eerste lid» vervangen door: aan 
het eerste lid of lid 1a. 

IV

In artikel 12 wordt na het eerste lid een lid ingevoegd, luidende: 
1a. De zorgverlener kan in een situatie waarin het zorgplan redelij-

kerwijs niet heeft kunnen voorzien of in een noodsituatie die zich voordoet 
in de periode dat nog geen zorgplan is vastgesteld, indien de cliënt 
alleenstaand is, uitsluitend onvrijwillige zorg als bedoeld in artikel 2, 
eerste lid, verlenen indien is voldaan aan de voorwaarden als bedoeld in 
het eerste lid, onderdelen a tot en met e, en de cliënt is opgenomen met 
toepassing van artikel 16, eerste lid, artikel 19, eerste lid of artikel 24, 
eerste lid. 
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V

In artikel 12, tweede lid, wordt «in het eerste lid» vervangen door: in het 
eerste lid of lid 1a. 

Toelichting  

Dit amendement regelt dat onvrijwillige zorg niet is toegestaan bij een 
alleenstaande cliënt die niet is opgenomen. 

Agema
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